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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Αντωνιάδης Αντώνιος 

 

Κατά την πρώτη μέρα συζήτησης από την κατάθεση του Ν/Σ για τον προσωπικό ιατρό και τα 

δημοσιεύματα , τα σποτάκια και οι αναλύσεις δίνουν και παίρνουν. Η Επαγγελματική Ένωση 

Παθολόγων Ελλάδας κρίνει ότι στην παρούσα φάση χρειάζεται αναμονή ώστε να διευκρινιστούν 

τα ακόλουθα θολά σημεία. 

1. Το δικαίωμα των ασθενών για ελεύθερη επιλογή ιατρού ακόμη και μη συμβεβλημένου, εφόσον 

επιβαρύνεται ο ίδιος την αποζημίωση του. 

 2. Η άρση της εξομοίωσης του Παθολόγου με τον Γενικό Ιατρό. Η ειδικότητα του Γ.Ι. δημιουργήθηκε 

για την κάλυψη θέσεων σε περιφερειακά ΚΥ και υπηρεσίες υπαίθρου, εξού και το ταχύρρυθμο και 

χωρίς εμβάθυνση της εκπαίδευσης τους. Όσο σημαντική είναι η υγεία των παιδιών, όπου στο Ν/Σ 

αποκλείονται οι Γ.Ι., είναι και των ενηλίκων. Πρότασή μας είναι να καλύπτονται θέσεις Προσωπικού 

Ιατρού από Παθολόγους και όπου αυτοί δεν επαρκούν από ΓΙ.  

3. Η αμοιβή 80 ευρώ ετησίως ανά ασθενή και μικρότερος αριθμός ασθενών (1500) ανά ιατρό για 

διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ως προς τον χρόνο εξυπηρέτησης, τη 

γραμματειακή υποστήριξη κλπ. 

 4. Η διασφάλιση της αντικειμενικότητας της αξιολόγησης και του real time ελέγχου. 

 5.Η απόσυρση του άρθρου 47 και εξειδίκευση του μόνο για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και όχι 

για κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών του δημοσίου. 

 Κατά τα άλλα πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα, το οποίο αρχίζει με την κατάθεση του 

Ν/Σ, αλλά θα χρειαστεί πολύ χρόνο και βελτιώσεις μέχρι να λάβει την τελική του μορφή ,έργο το οποίο 

είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε ως παθολόγοι. 

 


